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Nuorten Palvelu ry

• Valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö

– Perustettu vuonna 1969, keskustoimisto Kuopiossa

• Visio: Jokainen nuori kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi arjessaan, 

tuetuksi ja autetuksi vaikeuksissaan ja hyväksytyksi jäseneksi yhteisöön, 

jonka kokee tärkeäksi.

• Toiminnan kolme kärkeä:

– Kaupalliset kasvuympäristöt

– Nuoruus Online ja Etsivä Nettityö

– Zemppari-toiminta
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Nuorten reviireillä -toiminta

• Osa Nuorten Palvelu ry:n valtakunnallista toimintaa

• Kohderyhmä: 12-18-vuotiaat nuoret, jotka viettävät paljon 

aikaansa puolijulkisessa tilassa

• Toimintamalleina mm.:

– Henkilöstökoulutukset kauppakeskuksille ja huoltoasemille

– Erilaiset nuorten kanssa tehtävät prosessit

• Yhteistyötä kauppakeskusten, liikennemyymälöiden, 

oppilaitosten ja eri nuorisotoimijoiden kanssa.
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Nuorten reviireillä –toiminta

Pohja aikaisemmissa hankkeissa:

• ABC kohtaa nuoria –hanke (2010-2013)

– RAY:n Vaikuttavaa -palkinto

• Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke (2011-

2016)

• Kauppakeskusten nuoret –hanke (2012-2013)

– Vuoden kauppakeskusteko -palkinto

• Nuorten reviireillä –projekti (2014-2016)
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Nuorten Palvelu ry ja kirjastot

• Vuonna 2015 Nuorten Palvelu toteutti hankkeen, jossa tarkasteltiin 

kirjastoja nuorten ajanviettopaikkana sekä henkilökunnan ja nuorten 

kanssakäymistä.

• Hankkeessa mm. haastateltiin nuoria kirjastonkäyttäjiä ja kirjastojen 

henkilökuntaa eri puolilla Suomea

5



Nuoruus ikävaiheena



• Nuoria ovat nuorisolain 

mukaan kaikki alle 29-

vuotiaat

• Nuoruusikä on lapsuuden ja 

aikuisuuden väliin sijoittuva 

psyykkinen kehitysvaihe, 

ikävuodet 12 - 22

Nuoret
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Nuoruus on 

seikkailu
Mitä silloin tapahtuukaan

Ensisuudelma kun ohi on

Epätoivo, eikä muukaan

Oli onni niin vaatimaton

Näin kun sanotaan

Mä miettiä saan

Nuoruus on seikkailu suunnaton

Kokeile vain, hämmästy vain

Sä maailmaa

Nuoruus on nousussa auringon

Uinailevan, salatuimman

Se paljastaa

Missä onkaan henkes siteet

Missä voimasi todellinen

Mistä saatkaan mielipiteet

Mistä tiedon ja kokemuksen

Näin kun kysytään

Mä miettimään jään

Nuoruus on seikkailu suunnaton

Kokeile vain, hämmästy vain

Sä maailmaa

Nuoruus on nousussa auringon

Uinailevan, salatuimman

Se paljastaa

Nuoruus on sadussa Tuhkimon

Peloista sen, toiveista sen

Se voimaa saa

Nuoruus on vaikeaa
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Kehittymistä ja ajoittaista taantumista

• Nuoruuteen kuuluu:

– Nopea psyykkinen ja fyysinen kasvu (hormonit, 

aivotoiminta, seksuaalisuus jne.)

– Auktoriteettien ja arvojen testaaminen

– Identiteetin, minäkuvan ja minuuden muotoutuminen

– Ihmissuhteiden muuttuminen

• Miten nämä näkyvät nuoren käyttäytymisessä?
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Nuori suojautuu ja puolustautuu

Eräitä suojautumiskeinoja, joihin nuori turvautuu:

• Mustavalkoinen ajattelu: ihmiset jaetaan hyviin ja pahoihin

• Dramatisointi: nuori kykenee tiedostamattaan luomaan 

ympärilleen näyttämökuvia sisäisistä konflikteistaan ja saa 

aikuiset toimimaan käsikirjoituksensa mukaisesti

• Projektio: heijastetaan omat negatiiviset tunteet 

ulkopuolisiin

(Aalberg, Siimes 2007)
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• Aina on puhuttu 

”nykynuorista”; nuoruus 

haastaa vallitsevat 

olosuhteet ja luo uutta 

kulttuuria

• Millainen on tämän 

päivän nykynuoren 

profiili?

Kammottava nykynuoriso
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Erilaiset elämäntilanteet ja nivelvaiheet

• Saman ikäiset nuoret voivat olla aivan erilaisessa 

elämäntilanteessa

• Nuorella on useita nivelvaiheita ikäkautenaan

”Koulusiirtymällä on keskeinen merkitys nuorten hyvinvoinnille ja 

nuoret tarvitsevat tukea tässä vaativassa siirtymässä.”

(Katariina Salmela-Aro 2015)

• Vertaa aikuisilla vaikkapa työpaikan vaihto tai työttömäksi 

jääminen

12



13



”Ilman kavereita en ole mitään”

• Nuoruudessa kavereiden merkitys on suuri

– Porukkaan kuuluminen on elinehto

– Kaverit luovat turvaa, jolloin uskalletaan enemmän kuin yksin

– Kavereiden mielipide on kaikki kaikessa

• Porukkaan pääsy tai porukan paine saattaa edellyttää:

– Hölmöilyjä ja typeryyksiä

– Rajojen ja auktoriteettien testaamista

• Nuori on tästä huolimatta yksilö!
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Nuorten vapaa-ajan käyttö
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Oma aika ja hengailu

• Oma aika = instituutioiden ulkopuolella, 

organisoimatonta

• Tärkeää elämän tyytyväisyyden kannalta 

(Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009)

• Hengailu = vapaa oleilu ja tilan 

haltuunotto olemalla

• Hengailu on nuorille tärkeää omaa aikaa, 

jolloin korostuvat ihmissuhteet, 

sosiaalisuus ja yhteisöllisyys
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Hengailu on sosiaalista tekemistä
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(Lampela 2013)



18



”Nuorten kanssa työskenneltäessä on 
kohtaaminen hetkessä ja pienen myönteisen 

palautteen antaminen varsinainen 
kultakimpale”

Mielenterveyden edistämisen yksikön johtaja Marjo Hannukkala 

Mielenterveysseurasta
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Kirjasto ja nuoret –
mahdollisuus vai haastava 
yhtälö



1970 1980 1990 2000

NUORISOJOUKOISTA – JOUKKOON NUORIA JA YKSILÖITÄ

KADUILTA JA TOREILTA KAHVILOIHIN, ABC asemille ja KAUPPAKESKUKSIIN

KANSAKOULULAISESTA JA SÄÄSTÄJÄSTÄ – ASIAKKAAKSI JA KULUTTAJAKSI

KYLILTÄ KAUPUNKEIHIN  - MAALTA MAAILMALLE – MAALIVERKOSTA VERKKOMAAILMAAN 

KOTI KASVATTAA – JOKU KASVATTAA – DIGIMAAILMA KASVATTAA -KASVATTAAKO KUKAAN ?

2010

SUKUPOLVIKOKEMUKSISTA JA SUURISTA KERTOMUKSISTA – PIENIIN TARINOIHIN JA 

PIRSTALEISIIN MERKITYKSIIN

Nuorten (ja meidän) 
maailmamme muuttuu
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Vartija rauhoitti kirjaston –

ovet avoinna, vaikka 

henkilökunta ei ole paikalla     
YLE 9.11.2015 



Kirjaston olotila muuttuu

• Kolmas tila, fyysinen ja digitaalinen sosiaalinen 

areena, jossa luodaan yhteisöjä.

• Toimintaympäristö myös muille ammattilaisille kuin 

kirjaston henkilökunnalle.

• Nuoret ovat samanarvoisia – ja toivottuja - kuin 

muutkin käyttäjät.
» Mm. OKM, Kirjavaa-hanke
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Kirjasto nuorten kannalta

• Hyvä maine 

• Hyvä saavutettavuus

• Hyvä lähestyttävyys

• Julkinen tila

• Kirjastossa on hyviä palveluja
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Kirjasto nuorten kannalta

• Ilmainen

• Huokoinen ja ylisukupolvinen

• Paljon valintamahdollisuuksia

• Ei maalitauluefektiä
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Nuorten 
fiiliksiä 
koko 
Suomesta

Kävijöitä jopa enemmän 
kuin nuorisotaloilla

Matala kynnys ja mikään 
porukka ei valtaa kirjastoa 

Henkilökunta pätevää ja 
ystävällistä

Harvoin ongelmia 
henkilökunnan asenteissa

Nuoret kärsivät usein 
muutamasta töppäilijästä

Nuorten 
fiiliksiä 
kirjastoista 
koko 
Suomesta



Kirjastohenkilökunnan fiiliksiä koko 
Suomesta
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Henkilökunta on 
kriittisempi nuoria 

kohtaan kuin nuoret 
henkilökuntaa kohtaan

Asennoitumisessa nuoria 
kohtaan selvä kahtiajako

Nuorten isot porukat 
pelottavat (pienet ryhmät 

yhdistyvät isoksi)

Pienissä kirjastoissa 
(sivukirjastoissa) on 

enemmän kahnausta 
nuorten kanssa (yleensä 

kausittaista ja yhden 
ryhmän kanssa)



Miksi 15-18 v. nuori ei koe olevansa tervetullut 

julkiseen/puolijulkiseen tilaan? (Purhonen 2016)

NUORUUDEN KEHITYSVAIHE AIKUISTEN OLETUSARVO

Lyhytjännitteisyys Pitkäjänteisyys, odottaminen

Itsekkyys Sosiaalisuus ja vuorovaikutus

Kypsymättömyys Aikuisuus ja vastuullisuus

Mustavalkoisuus, askeettisuus Suvaitsevaisuus/valintojen ja näkökulmien 

mahdollisuus

Laumasieluisuus Yksilöllinen päätöksenteko ja harkintakyky

Itseilmaisun vaikeudet Puhuminen ja keskustelu

Epäsosiaalinen käytös Hyväntuulinen ja kohtelias käytös

Sääntöjen ja arvojen 

kyseenalaistaminen

Sääntöjen noudattaminen ja aikuisten 

arvovalintoihin sopeutuminen

Alakulttuurit kiinnostavat Valtakulttuurit pätevät



Kirjastolainen nuoren vinkkelistä

• Työntekijä ymmärtää mitä tarkoitan

• Työntekijä puhuu ymmärrettävästi

• Työntekijä on kiinnostunut minusta

• Työntekijä tukee omia päätöksiäni

• Työntekijä innostaa ajattelemaan asiaa

• Työntekijä hyväksyy että olen eri mieltä

• Työntekijä pitää tasavertaisena 

(Purhonen 2016)
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Rajoja ja rauhallisuutta

• Kontrolli ei ole nuorten mielestä vain kielteistä. Nuoret 

kaipaavat julkiseen tilaan valvontaa ja turvallisia aikuisia, 

jotka välittävät ja auttavat hankalissa tilanteissa. 

• Merkityksellistä on, miten nuoriin suhtaudutaan valvonta- ja 

kontrollitilanteissa. 

• Kunnioittava ja ystävällinen vuorovaikutus avainasemassa 

onnistuneisiin kohtaamisiin!
» Saarikkomäki 2016
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Millaista on hyvä asiakaspalvelu? 
Kirjastohenkilökunnan kommentteja

- Se on sellaista, että asiakkaalle jää tilanteesta (niin) hyvä 

mieli (kuin mahdollista) ja hän kokee tulleensa palvelluksi.

- Asiantunteva henkilökunta tietää mistä etsiä ja mitä voi 

tarjota asiakkaalle. 

- Ystävällisyys ja iloinen asenne oleellista. Kuunteleminen, 

myös tärkeää.

- Tekee positiivisen vaikutelman jollain tasolla, esim. 

ystävällisyys, asiantuntevuus, vinkkaus jostain 

"ylimääräisestä", mutta myös tuntosarvet on toimittava 

oikein, esim. kaikki asiakkaat eivät halua "jutustelua” 
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Kirjasto ja äänet

• Kaupungin äänet = koneet, laitteet

• Kaupungin äänet = aikuisten äänet

• ÄÄNEN KÄYTTÖ ON JATKUVAN HALLINAN 

KOHDE

• JA AIKUISTEN JA NUORTEN 

MÄÄRITTELYKAMPPAILUN ALUE
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Rannikko & Liikanen 2016



Kirjasto ja äänet

• Äänen hallinta on osa tilahallintaa

• Äänellä voi ohjata (vrt. klassinen musiikki vs. 

räppi)

• Milloin puhe muuttuu meluksi?
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MELU = ääniä väärässä paikassa

• Hiljaisuuden paikka kirjastossa?

• Puheen paikka kirjastossa?

• Äänen paikka kirjastossa?

• Milloin näistä voi neuvotella?

• Kenen kanssa voi neuvotella?
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Kysely alakouluikäisistä hengaajista

• Ympäri maata vastaamme tuli tapauksia, joissa 

paikkakunnalla pieni alakouluikäisten joukko sai 

aikaiseksi paljon häiriöitä.

• Yleensä kyseessä oli 10-12-vuotiaiden poikien 

muodostama ryhmä.

• Päätimme selvittää ilmiön laajuutta.
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Kysely alakouluikäisistä hengaajista

• Teimme kyselyn kauppakeskuksille, ABC-

liikennemyymälöille ja kirjastoille

• Saimme kaikkiaan 314 vastausta, joista 251 

kirjastoista. Käsittämätön luku!

• Vastauksia tuli todellakin ympäri Suomea.
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Kirjastot ja alakouluikäiset hengaajat

• Kirjastoista alakouluikäisten hengailu huolestutti 84 

vastaajaa (ei huolestuttanut 140 vastaajaa).

• Ongelmia ja häiriöitä oli 97 vastaajan mielestä.

• Eniten huolestuttaa

– Häiriöt

– Alakouluikäisten kotiolot

– Huonosti käyttäytyvät vaikuttavat kaikkien nuorten 

maineeseen ja kohteluun
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Kysely alakouluikäisistä hengaajista

• Avoin kysymys ”Ajatuksia aiheesta”

• Kategoria ärsyttää ja huolestuttaa:

– Energiajuomat (+evästäminen)

– Kielenkäyttö!

– Roskaaminen

– Äänen taso

– Tietokonepelaaminen
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Kysely alakouluikäisistä hengaajista

• Avoin kysymys ”Ajatuksia aiheesta”

• Kategoria haluaisin / pitäisi tehdä jotain

– Kiusaaminen

– Turvallisuus (täällä on turvallista <-> olemmeko ip-kerho)

– Ohjaus (kasvatus?) (riittämätön aika, taito, kärsivällisyys)
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Projektihakemus vetämässä

• Nuorten Palvelu ry teki keväällä 2018 

projektihakemuksen STEA:lle

• Tavoitteena on löytää ratkaisukeskeisiä keinoja 

puuttua huolestuttavaan käytökseen

• Rahoituspäätös tulee joulukuussa 2018

41



Omatoimikirjastot ja nuoret

• Nuorten häiriköinti on noussut (jälleen) esille 

omatoimikirjastojen lisääntyessä.

• Vaarana nuorten ulossulkeminen ryhmänä.

• Tässä olisi kehittämisprojektin paikka.
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Ole liikkeellä ennen kuin 
huolesta tulee ongelma



Nuoret ovat keskellämme

• ”Kasvattamisesta ei selviä yksin.”
» Olavi Sydänmaanlakka

• ”Vaikuta koko kasvuympäristöön.”
» Matti Rimpelä

• ”Tätä ei voi tehdä varastoon – tämä on 

jokapäiväistä työtä.”
» kauppakeskusjohtaja
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Nuoret ovat keskellämme

• Kulttuurin rakentaminen on prosessi, ei projekti

• Vuorovaikutuksen aikaansaaminen on jatkuvaa 

pienten asioiden tekemistä ja kokonaisuuden 

näkemistä – sekä lujaa uskoa 
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Tarina

Pohtikaa ryhmissä:

Mitä olisi voinut tehdä toisin? (Yksi asia yhdelle post it –lapulle)

a. …viikkoja tai kuukausia ennen tilannetta (vihreille lapuille)

b. …nuorten ryhmän saapuessa (oransseille lapuille)

c. …hetkeä ennen tilanteeseen lähtöä (punaisille lapuille)

jotta tilanteen kärjistymiseltä olisi vältytty?
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Samassa veneessä



Kolme pointtia

1. Ennakointi

• Nuorten tunteminen vähentää ongelmien syntymistä

2. Ennakointi

• Ennen tilanteeseen menoa on hyvä miettiä toiminta 

etukäteen

3. Ennakointi

• Koko työyhteisöllä on mietittynä toimintamallit

48



Yhtenäiset toimintamallit

• Koko henkilökunta tietää, miten eri tilanteissa toimitaan yhteisesti 

sovituilla tavoilla

• Koko tiimi tuntee vastuunsa, kukaan ei joudu silmätikuksi (ankara/lepsu 

työntekijä)

• Ei toimita sen mukaan kuka kulloinkin on työvuorossa – ”vedätyksen” 

mahdollisuus häviää

• Kaikki toimivat oman mukavuusalueen rajoissa - työhyvinvointi lisääntyy

• Annetaan signaali myös muille asiakkaille tilanteen hallinnasta
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Puun ja kuoren välissä - molemmat
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Kainuun Sanomat 22.10.2015

Vartija rauhoitti kirjaston –

ovet avoinna, vaikka 

henkilökunta ei ole paikalla     
YLE 9.11.2015 



Vielä muistettavaksi

• Ei toimenpiteitä vaan kohtaamisia

• Puuttumisen oikeutus ei tule automaattisesti

• Herkät ja kuuntelevat korvat
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Ja seuraavaksi…

• Mitä tekisimme seuraavaksi yhdessä nuorten 

kanssa?

• Miten selvitän, mitä nuoret toivoisivat 

kirjastoltamme?
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Verkostot ja niiden 
hyödyntäminen



Kirjastonuorisotyön määritelmä

”Kirjastoissa tehtävä nuorisotyö, kirjastonuorisotyö, on nuorten vapaa- tai 

kouluaikana tapahtuvan toiminnan tai oleilun järjestämistä ja 

mahdollistamista yhdenvertaisuuden periaattein. Se edistää nuorten 

osallisuutta ja olojen parantumista. -- Kirjastonuorisotyötä toteutetaan 

moniammatillisena yhteistyönä ja kolmannen työn työmuotona, mikä voi 

tuoda siihen täydentäviä ulottuvuuksia nuorisotyön ammatillisuudesta, 

kasvatusperusteisuudesta ja nuorisolain tavoitteiden mukaisesta 

toiminnasta.” 

Elisa Korsoff 2018, Kirjastoissa tehtävä nuorisotyö
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”Kolmas työ”

• Pyrkii vastaamaan asiakkaan ja toimintaympäristön 

tarpeisiin yhdistämällä ammattilaisten osaamista 

uudella tavalla; nuori kohdataan paikassa, jossa 

hän on

• Kirjastojen työntekijöistä ei tehdä 

nuorisotyöntekijöitä, vaan he lainaavat toisen 

ammattilaisen (nuorisoala) osaamista omaan 

työhönsä tilanteen mukaan
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”Kolmas työ”

• Sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen (nuoren 

kohtaaminen), vuorovaikutuksessa oppiminen ja 

keskinäinen kunnioitus

• Nuori ja hänen tarpeensa keskiöön, jonka ympärille 

ammattilaiset rakentavat omasta osaamisestaan puuttuvat 

kohtaamisen lähestymistavat

• Parhaimmillaan asiantuntijuutta lainaava työ tulee osaksi 

perustyötä, joka muuttuu ajan myötä

(Purhonen 2016, 2017)
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Yhteistyöstä tukea ja voimaa

• Resurssien yhdistäminen, päällekkäisyyksien karsiminen

• Ammattitaito ja osaaminen (esim. nuorten kohtaaminen, keinot 

osallistamiseen, toiminnalliset menetelmät)

• Kirjasto osana yhteistä nuorten turvaverkkoa

• Kynnys apuun ja neuvoihin madaltuu, ymmärrys toisen työhön

• Tavoitetaan enemmän nuoria, tiedonvaihto ilmiöistä

• Yhteiset toimintatavat, vastuun jakaminen

• Näkökulman laajeneminen ja uudet toimintamuodot

• Innostunut ilmapiiri tarttuu! Itsevarmuus kasvaa!
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(́ Korsoff 2018)



Kirjasto osana nuorten turvaverkkoa

• Nuorisotyö ei minkään tietyn tahon yksinoikeus

• Yhteistyömuotoja:

– Kouluyhteistyö

– Kulttuuriyhteistyö

– Yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa

– Järjestöyhteistyö

– Yritysyhteistyö

– Yhteistyö oppilashuollon ja sosiaalityön kanssa

– Poliisiyhteistyö

• Tiedon vaihdon problematiikka: mm. EU:n tietosuoja-asetus                            

(General Data Protection Regulation, GDPR) 
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ASIAKAS-

YHTEISTYÖ
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Nuorten 

taidetyö-

paja 2018



Voiko kirjastossa herätä huoli lapsesta 
tai nuoresta?

Huolestuttavia merkkejä nuoren hyvinvoinnin laiminlyönnistä 

voivat olla: 

• Epätyypillinen käytös tai olemus

• Asiointiaika ikään nähden erikoinen

• Fyysinen tai psyykkinen vointi vaikuttaa poikkeavalta

Jos epäilet, että nuoren asiat eivät ole kunnossa, kysy huomiota herättämättä, onko kaikki 
hyvin ja voiko häntä jotenkin auttaa. 

Tärkeää on osoittaa, että olet aidosti kiinnostunut hänestä

ja haluat kuunnella häntä. 
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Voiko kirjastossa herätä huoli lapsesta 
tai nuoresta?

Jos ilmenee, että huolesi ei ole aiheeton, voit aina kysyä tarkempia neuvoja ja 
toimintaohjeita virka-aikana kunnan sosiaalitoimesta ja muina aikoina hätänumerosta 
112.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vain lapsen hyvinvoinnista huolissaan oleva 
henkilö. Ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista ja tiedot ilmoitetaan kunnan 
sosiaalitoimistoon. Ilmoitus johtaa lastensuojelutarpeen arviointiin, ei huostaanottoon. 
Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. 

Vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista voi kantaa ennakoivasti. 

Huomioi mahdolliset varhaiset merkit ja kerro havainnoistasi esimiehellesi.
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Käytännön linkkivinkkejä

• Elävä kirjasto

https://www.alli.fi/vaikuttaminen/nuorten-puolesta/nuorten-

yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo/elava-kirjasto

• Luetaan yhdessä

http://luetaanyhdessa.fi/

• Verso-hanke

https://moninet.rovala.fi/toimintaa-ja-tietoa/verso-hankkeen-

materiaali/
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Nuori näkyväksi

• Näkymättömät-hanke (päättynyt 31.5.2018)

• Kohderyhmä: heikossa asemassa olevat nuoret ja yleinen kirjasto

• Hanke koulutti ja verkostoi kirjastolaisia sekä kannusti 

kirjastoammattilaisia näkemään nuoret aikuiset, tunnistamaan näiden 

tarpeet ja osallistamaan näitä yhteiskunnan toimintaan

• Hankkeessa kehitetty toimintamalli on julkaistu Topit-

verkkokäsikirjana http://www.kerrotarina.fi

• Älä epäröi käyttää käsikirjaa!

63

http://www.kerrotarina.fi/


Nuorten Palvelu ry ja kirjastot

• Vuonna 2015 Nuorten Palvelu toteutti hankkeen, jossa tarkasteltiin 

kirjastoja nuorten ajanviettopaikkana sekä henkilökunnan ja nuorten 

kanssakäymistä

• Tuloksena syntyi opas nuorten kohtaamiseen sekä koulutusmateriaalia

• Oppaan lähtökohtana ajatus, että hyvä asiakaspalvelu on positiivista 

kasvun tukemista

• Kirjastoväki joutuu samankaltaisten tilanteiden eteen kuin liiketilojen 

henkilökunta
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TILAA: 

nuortenpalvelu@nuortenpalvelu.fi

TAI

mikko.leppavuori@nuortenpalvelu.fi
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Täytettä työkalupakkiin



Myös hyvää tapahtuu

– Positiivinen vahvistaminen vs. negatiivinen 

puuttuminen

– Myönteisen palautteen antaminen tärkeää, kun asiat 

sujuvat → Miten tätä voi antaa luontevasti?

– Toimintakulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä –

vaatii asenteiden ja ajattelutavan muutosta kaikilta 

osapuolilta (nuoret, muut asiakkaat, henkilökunta) -> 

Ole kärsivällinen!
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Aina samat asiat samoille, mutta jaksaa, 
jaksaa…

• Kysyy kärsivällisyyttä – miten säilyttää?

• Jos on sovittu yhtenäiset toimintamallit, sinun 

tehtäväsi on pitää niistä kiinni:

– Huomaa

– Osoita huomanneesi

– Mieti, miten puutut

– Puutu
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Perustele ja selitä

• Perustelut ovat tärkeitä, koska se poistaa tunteen 

mielivallasta

• Pelkkä käskyttäminen luo helposti vastakkainasettelua

• Nuorten ymmärrys kasvaa (ei välttämättä edes 

hoksattu asiaa)

• Hyvä perustelu usein ratkaisee tilanteen helposti
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”Vartijoiden pitää perustella miksi heitetään ulos. Miksi 

kysytään ja vastaus on: ”Koska mä sanon.” Pojat 19 ja 18



Vaihtoehdot

• Vaihtoehtojen antaminen antaa nuorelle 

vastuuta.

• Mahdollisuus korjata tilanne ja samalla 

kerrotaan, mitä tulisi tehdä.

• Nuorelle hyvä antaa myös mahdollisuus 

kunnialliseen perääntymiseen.

70



Pidä rajat (ja rauhallisuus)

Nuoret testaavat rajoja ja aikuisia, koska:

– Porukan paine edellyttää

– Porukkaan kuuluminen on elinehto

– Ja porukkaan pääsy saattaa vaatia

– Kavereiden mielipide on kaikki kaikessa

– Nuoret arvostavat tasa-arvoista ja reilua kohtelua.

Rauhallisuus, ystävällisyys ja kohteliaisuus tärkeitä.

– Ennakoitava toiminta aikuisilta lisää luottamusta.
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Tartu hetkeen
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• Kontaktin ottaminen

– Mahdollisuuksien mukaan on 

hyvä ottaa kontakti nuoriin 

näiden tullessa (hymy, 

nyökkäys, tervehtiminen tms.)

– ”On saatavilla”, voi myös kysyä 

voiko auttaa

• Arkikeskustelut: ”Mitä sulle

kuuluu?” ”Mites menee?”

Julisteen tekijät: Raisa 

Laakkonen ja Silja Koukka, 

Jynkänlahden koulu, Kuopio.
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Huumori

– Nuoriso arvostaa huumoria ja ”rentoa otetta”

– Huumori toimii tiettyyn rajaan saakka, mutta ei 

välttämättä ratkaise kaikkea

– On hyvin persoonakohtainen asia

– Huumorilla ei pidä nolata
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Johtajan bongaaminen

– Jos ryhmästä pystyy erottamaan johtajan, hänen 

puhuttelunsa erikseen voi muuttaa ryhmän 

käyttäytymistä

– Usein se rääväsuisin, joten tilanteeseen on syytä 

valmistautua ennakkoon, mutta voi olla myös taustalla

– ”Sinä näytät pitävän tämän homman hallussa. Olet sen 

verran fiksu, että laitetaanko tämä homma kuntoon?”
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Haistattelu ja törkeä kielenkäyttö

– Törkeän kielenkäytön sietämisen ajatellaan joskus olevan osa 

asiakaspalveluhenkilön toimenkuvaa

– Asenne on tärkeää: Puutu mahdollisimman neutraalisti ja 

huomauta rauhallisesti, että kielenkäyttö ei ollut asiallista, se 

häiritsee myös muita asiakkaita > ei tunteen valtaan!

– ”En ymmärrä, yritetäänpä uudelleen.”

– Jos asiaton kielenkäyttö jatkuu, pyydä rauhallisesti asiakasta 

poistumaan, esim.: ”Valitettavasti joudun pyytämään sinua 

poistumaan.”
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Tulta päin!

– Käännetään ”kihinä” vaikka tiedon tarpeeksi

– Tähän ehdottomasti yhteistyökumppani tai

–kumppaneita

– Valistusvessa -metodi
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Kyylät

• Voisiko 

vapaaehtoi-

sia aikuisia 

hyödyntää 

jotenkin?
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• Muistakaa 

sopia 

vastuut ja 

rajat



Täytettä työkalupakkiin

• Vapaaehtoiset nuoret?

– Nuoret ottavat mieluimmin tietoa samanikäisiltä tai 

hieman vanhemmilta

– Voisi olla vapaaehtoistoiminnan muoto

– Mutta mitä muuta he tekisivät?
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Yhteydenotto kotiin

– ”Mikään ei näitä teinipoikia pelota enempää kuin 

oma äiti” (kokeneen vartijan kommentti). Entä tytöt?

– Saako nuorelta vanhemman numeron?

– On hyvä varautua siihen, että vanhempien 

keskuudessa on myös niitä, joiden reaktio 

yhteydenottotilanteessa on välinpitämätön, nuoren 

tekoja mitätöivä tai jopa hyökkäävä
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Porttikiellot ja muut rajoitukset

– Kohdistuttava aina henkilöön, ei ryhmään

– Toimii joissakin tapauksissa myös

jälkeenpäin -> otetaan tuumaustauko

– Muistettava myös valvonta, muuten ei toimi

– ”Saatiin ihan aiheesta porttikielto, hölmöiltiin 

ja otettiin opiksi” (nuoret Espoossa)

– Onko ”porttari” liian helppo keino?
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Täytettä työkalupakkiin
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Poliisiasiat

– Ilkivalta ja vaaratilanteet ovat poliisiasioita

– Valitettavasti joskus ainoa keino herättää nuori ja 

vanhemmat, vaikka haluaisi mennä sovittelun kautta

– Yhtenäinen linja
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Kiusaamiseen puuttuminen

• Kiusaaminen on:

– toisen julmaa sanallista, fyysistä tai epäsuoraa vahingoittamista

– tahallista ja toistuvaa

– kiusattu on kiusaajiinsa nähden jollain tavoin puolustuskyvytön tai 

heikommassa asemassa

• Vastuu on jokaisella, joka näkee, mitä on tekeillä.

• Yhteisössä on kiusaamista niin paljon kuin sitä sallitaan.

• Kiusaajat usein vähättelevät tekemisiään.

• Ota selvää tilanteesta.
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Puuttuminen seksuaaliseen häirintään

• Epäilyttävää on, jos aikuinen pyrkii nuorten seuraan.

• Osoita olevasi läsnä ja kerro nuorille havainnostasi.

• Kerro, että sinulle voi jatkossa kertoa epäilyttävistä 

tilanteista. Kerro mistä nuori voi saada apua (Nuorten Exit).

• Keskustele asiattomasti käyttäytyvän henkilön kanssa ja 

painota, että nuoriin kohdistuva häirintä tai ahdistelu ei ole 

sallittua.

• Tarvittaessa ota yhteys poliisiin.
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Kirjaston työntekijä kasvattajana?

• Kasvatukseen kuuluu:

– Kontrolli (esim. rajojen asettaminen)

– Rohkaisu (esim. kannustaminen, lohduttaminen epäonnistumisen 

kohdatessa ja onnistumisen ilon jakaminen)

• Kasvatussuhde on dialoginen

• Lähtökohtana nuoren tunnustaminen persoonaksi:

– Kunnioitus: nuoren kohtelu itsenäisenä ja arvosteluun kykenevänä

– Nuorten arvostaminen ihmisenä

– Nuoresta välitetään hänen itsensä takia (ei esim. taitojen tai 

saavutusten takia)
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Höyryjen päästely

– On tärkeää saada myös valittaa asioista

– Käydään hankalia tilanteita läpi 

henkilöstöpalavereissa

– Omat havainnot ja tuntemukset tärkeitä

– Ei kuitenkaan jäädä asian vangiksi -> miten 

edetään?
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Palautetta

www.urly.fi/12b3

➢ Huom, pienet ja isot kirjaimet
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Kiitos!


